SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA
OTIMIZANDO O TEMPO DE FUNCIONAMENTO. AUMENTANDO A PRODUÇÃO. EXPANDINDO AS OPÇÕES.

Stronger. Value. | Stronger. By Design.

INTERLUBE UMA VISÃO GERAL DOS BENEFÍCIOS
Os produtos Interlube têm ajudado empresas a
aumentar o tempo de funcionamento e o desempenho
de equipamentos desde 1922. Os clientes aprendem
rapidamente que esses sistemas de lubrificação
especializados podem aumentar a eficiência, prolongar
a vida útil dos componentes e aumentar os lucros.

Você descobrirá que sistemas de
lubrificação automática são:

Os produtos Interlube são modulares, fáceis de
instalar e operam praticamente livres de manutenção.
Nossos engenheiros de lubrificação aplicam o seu
conhecimento, dados especializados e experiência para
atender às necessidades dos clientes. Nós oferecemos
soluções de lubrificação customizadas e projetadas
para funcionar mesmo em ambientes severos.

• Eficazes – Projetados para distribuir
lubrificante com precisão enquanto a
máquina está em uso

A Interlube se uniu ao portfólio de fabricantes da
The Timken Company em 2012, trazendo a experiência
em lubrificação como parte da estratégia global da
empresa de expandir ao redor da sua linha principal
de produtos de rolamento.

• Produtivos – Lubrificação contínua e
completa ajuda a aumentar o tempo de
funcionamento dos equipamentos

• Eficientes – Aplicação controlada reduz o
desperdício de lubrificante
• Seguros – Técnicos evitam os perigos
potenciais da lubrificação manual
• Completos – Projetados para lubrificar
todos os componentes, mesmo em áreas
de difícil acesso

SISTEMA AC
As bombas AC são compactas e operadas eletricamente;
através de unidades de múltiplas linhas disponíveis em três
versões com três tamanhos de reservatório. Essas bombas
de alta eficiência são projetadas para fornecer lubrificação
precisa para aumentar a confiabilidade e reduzir a manutenção
em uma grande variedade de veículos e aplicações.

Recursos:

Muito usado em:

• Customizável
• Disponível como kit ou
componentes individuais
• De fácil instalação,
manutenção e reparo
• Pode usar óleo ou graxa
• Abastece de 1 a 60 pontos
de lubrificação
• Controle versátil:
temporizador de múltiplas
posições com memória
programável

•
•
•
•
•

Caminhões basculantes
Empilhadeiras
Ônibus
Outros veículos comerciais
Aplicações agrícolas de
serviço leve ou pesado

Também oferecemos uma ampla gama de bombas de graxa industriais Interlube AX para múltiplas linhas.

SISTEMA HDI
As bombas HDI (para serviço pesado industrial) são sistemas
centralizados de lubrificação operados eletricamente e projetados
para uso nas aplicações e ambientes mais exigentes: de veículos
rodoviários a equipamentos fixos e móveis em fábricas.

Recursos especiais:

Encontrado em:

• Customizável
• Disponível como kit ou
componentes individuais
• De fácil instalação,
manutenção e reparo
• Pode usar óleo ou graxa
• Total e facilmente
programável
• Cinco tamanhos de
reservatório
• Até três unidades de
bombeamento
• Pode fornecer lubrificação
variável para pontos
diferentes

• Equipamentos de
movimentação de terra:
escavadeiras, escrêipers tratores de rodas, máquinas
de terraplenagem
• Máquinas agrícolas de
grande porte
• Equipamento industrial usado
nos segmentos de mineração,
aço e material de construção
• Máquinas do segmento
alimentício e de bebidas
• Setor eólico e energia

ROTALUBE

®

O sistema de lubrificação de correntes Rotalube® é um método
único de aplicar óleo de maneira precisa e eficiente em uma
corrente durante a operação, o que pode reduzir o consumo
de lubrificante. Rotalube é um aplicador controlado que pode
suportar desgaste excessivo e manter a lubrificação precisa
independentemente da condição da corrente. Rotalube
ajuda a melhorar o desempenho de sistemas de corrente,
principalmente nos segmentos alimentício, automotivo,
siderúrgico, cimento e fibra de vidro.

Observações importantes:

Usado com:

• Customizável
• Disponível como kit ou
componentes individuais
• De fácil instalação,
manutenção e reparo
• Ajuda a prolongar a vida útil
da corrente
• Ajuda a reduzir custos de
manutenção
• Para correntes de 1/2” a 8”
de tamanho

• Correntes de forno
• Correntes grandes
• Correntes especiais

PRODUTOS E SERVIÇOS ADICIONAIS INTERLUBE

• Outras bombas para aplicações especializadas incluindo
XGS, GX, AX e KP estão disponíveis.
• Acessórios de lubrificação
• Bombas de engrenagem
• Bombas de pistão
• Lubrificadores de óleo por gotejamento
• Sistemas centralizados de lubrificação
• Unidades de deslocamento positivo ou dinâmico
• Sistemas de lubrificação radial

•
•
•
•
•
•
•
•

Carretéis de mangueira hidráulica autorretrátil Tecreel
Válvulas divisoras
Filtros de óleo Filtakleen
Filtros de combustível Fuelklenze
Graxa fluida de alto desempenho FG3
Sistema de reabastecimento de óleo RS
Pistolas de graxa
Aplicadores de filme lubrificante seco para sistemas de
lubrificação de cadeia transportadora

Entre em contato com um especialista de produtos Interlube para saber como podemos ajudar a otimizar o
tempo de funcionamento e a produção das máquinas.
Timken do Brasil
Tel: +55 11 5187-9200
Email: sac@timken.com

A equipe da Timken aplica seu conhecimento para melhorar a confiabilidade e o desempenho de máquinas em diversos mercados
em todo o mundo. A empresa desenvolve, fabrica e comercializa aços de alto desempenho, bem como componentes mecânicos,
incluindo rolamentos, engrenagens, correntes e produtos e serviços relacionados de transmissão de potência mecânica.
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